Instellingsbesluit Bestuurlijke Regiegroep

Besluit instelling Bestuurlijke regiegroep Landelijke
Meidkamerorganisatie in oprichting

De Minister van Veiligheid en Justitie,
gehoord de minister van Defensie, de minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport en een afvaardiging van de veiligheidsregio’s verenigd in het
Veiligheidsberaad
Besluit als volgt:

Paragraaf] Algemeen
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister: de minister van Veiligheid en Justitie;
b. regiegroep: de bestuurlijke regiegroep Landelijke Meldkamerorganisatie in
oprichting (i.o.).

Paragraaf2 Taken en werkwijze
Artikel 2
1. Er is een bestuurlijke regiegroep voor de Landelijke Meidkamerorganisatie
i.o.
2. De oprichting van deze regiegroep volgt uit het transitieakkoord Meldkamer
van de toekomst d.d. 16 oktober 2013.
3. De regiegroep heeft de volgende taken:
Vaststellen van het mandaat (bepaling 31 transitieakkoord);
Bespreken van de voortgang van de transitie (bepaling 35 transitieakkoord);
Bespreken van het beheer en going concern van de huidige meldkamers
(bepaling 36 transitieakkoord);
Vaststellen van het landelijk kader met bestuurlijke en financiële
uitgangspunten (bepaling 38 transitieakkoord)
Vaststellen van de producten van de kwartiermaker, die conform opdracht
worden opgeleverd.
-

-

-

-

-

Artikel 3
1. De regiegroep komt eenmaal per kwartaal, dan wel zo vaak als nodig is
bijeen voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

2. Binnen de door de minister gestelde kaders stelt de regiegroep haar eigen
werkwijze vast.
Paragraaf3 Samenstelling en ondersteuning van de regiegroep
Artikel 4
1. De regiegroep bestaat uit een afvaardiging van de ministers van Veiligheid
en Justitie, die tevens de voorzitter is, van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, van Defensie en een afvaardiging van de voorzitters van de
veiligheidsregio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad.
2. Als voorzitter van de regiegroep wordt aangesteld de Directeur Generaal
Politie. Als leden van de regiegroep worden aangesteld:
een vertegenwoordiger namens het ministerie van Defensie;
een vertegenwoordiger namens het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport;
een vertegenwoordiger van de voorzitters veiligheidsregio’s
vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad.
3. Indien de bestuurlijke regiegroep besluiten overweegt die effect hebben op
het beheer, de Organisatie, de operationele sterkte enlof de prestaties van de
Nationale politie, overlegt de voorzitter van de bestuurlijke regiegroep met
de korpschef. In de regiegroep is afgesproken dat de Nationale politie bij
dergelijke besluiten voor de vergadering wordt uitgenodigd. Wanneer het
onderwerpen betreft die AZN raken, kan AZN op uitnodiging van de
regiegroep ook deelnemen aan de vergadering van de regiegroep.
4. De kwartiermaker rapporteert over de voortgang aan de stuurgroep en de
regiegroep. De operationele stuurgroep’ functioneert onder bestuurlijke
aansturing van de regiegroep.
-

-

-

-
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Artikel 5
1. De regiegroep wordt bijgestaan door een secretaris, die door de voorzitter
wordt aangewezen. De secretaris is geen lid van de regiegroep.
2. De secretaris is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording
schuldig aan de voorzitter van de regiegroep.
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Paragraaf 4 Informatievoorziening en geheimhouding
Artikel 6
1. De korpschef, de kwartiermaker Landelijke Meidkamerorganisatie, de
stuurgroep en de due diligence commissie verstrekken de regiegroep alle
inlichtingen die zij voor haar taak nodig heeft.
2. De minister verstrekt de regiegroep alle inlichtingen die zij voor haar taak
nodig heeft.

Paragraaf 5 Inwerkingtreding
Artikel 7 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Bestuurlijke Regiegroep
Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting.

Dit besluit treedt in werking na ondertekening door de Minister van Veiligheid
en Justitie.
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Bijlage

Artikel 4.2.
Leden van de bestuurlijke regiegroep zijn:
• Brigade-generaal Gerard Koot als vertegenwoordiger van het ministerie
van Defensie;
• Fred Krapels als vertegenwoordiger van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
• Henri Lenferink als vertegenwoordiger van de voorzitters
veiligheidsregio’ s vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad.

